ENTITAT O CLUB ESPORTIU: ..................................................................
President/a: ..............................................................................................
Adreça: .....................................................................................................
Telèfon: .....................................................................................................
A.- DESPESES
Presentar factura o justificant legal de totes les despeses.
CONCEPTE

DESPESA EN €

Per llicéncies (Federació)
Inscripció equips (Federació)
Inscripció a diferents proves ( adjuntar copia )
A-1

Segur
Arbitratges
Tècnics (Entrenadors)
Material exclusiu per a la pràctica esportiva
Altres (especificar)

A-2

B.- VARIS
B.1: Jugadors federats

B.2: Equips participants

CONCEPTE

B.3: Socis
QUANTITAT

Nombre de llicències
Equips en competició
(tan federats com no )

Menys de 5 jugadors
Més de 5 jugadors

Nombre de socis
Nombre de socis que participen habitualment
en les activitats del club

IMPORTANT:Presentar justificant del nº de llicències i del nº de socis. Si no es
presenten aquestes dades no tindran cap efecte sobre la suma total de punts.

B.4

Indica el nombre de socis

Franja d’edat
6 a 14 anys
15 a 30 anys
31 a 64 anys
més de 65 anys

B.5

Nombre

Posa una X on corresponga
SI

NO

L’activitat o competició aporta espectadors

B.6

L’activitat està dirigida a
Posa una X on corresponga

Qualsevol persona
Socis
Socis federats
Federats
B.7

Ingressos de l’Entitat
Total €
Ingressos de l’Entitat

B.8

Altres subvencions

L’Entitat reb alguna altra subvenció a més a més de la de la
Regidoria d’Esports:
Anomeneu-les

B.9

Utilitza alguna instal.lació esportiva municipal?
Quina?

SI

NO

B.10

Indica la durada de les competicions especificant si son oficials o no
Durada en dies per temporada ( aprox. )

Competició o prova

B.11

federada

no federada

Les activitats (federades o no ) que realitza són d’àmbit
Posa una X on corresponga

Local
Intercomarcal
Autonómica
Estatal

B.12

Realitza algun tipus d’activitat al marge de l’esportiva?

Anomeneu-les

B.13

El Club o Entitat col.labora amb una altra Entitat?
Posa una X on corresponga

Local
Comarcal
No col.labora

B.14

Té signat algun conveni de col.laboració amb l’Ajuntament?
SI

B.15

NO

TOTAL
CONVENIS

Sancions

Despeses per sancions
Menys de 100 €
De 100 € a 300 €
Més de 300 €

Posa una X on corresponga

